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 چکیده
رفتهازجنبۀهایکهنیاستکهریشهدرمذهبوآیینقربانیدارد،امارفتهخالکوبییکیازآیین

هایزیباییوبصریآنباقیماندهاست.فروبردنسوزندرجادوییآنکاستهشدهوجنبه-آیینی

برای نوعیتحملرنج پوست، عالئممقدسبر و نقشاسماء خونو ریختنمقداریاز پوستو

گونه استو قربانیحصولمقصود ایاز هایمعنویاست. مطالعاتکیفیاینپژوهشکه نوع از

به خالکوبیاست، مقایسۀ میدانیبا گوشهروشاسنادیو امروزی، فرهنگوهایسنتیو هاییاز

تحلیلمی بررسیو است، نقوشخالکوبیانعکاسیافته در که ایوانرا روشکند.باورهایمردم

ساختاریافته،نقوشکهنونوینمربوطبهکهبااستفادهازمصاحبۀنیمهبرفیاستگیری،گلولهمونهن

 میان مطالعه220خالکوبی آن ششروستای و ایوان شهرستان جوان و کهنسال مردان از نفر

بههایسنتی،اغلبدهددرخالکوبینشانمینتایجپژوهشکهطیپنجماهانجامگرفت،شود.می

یادبودمرگعزیزان،شجاعتواتحادهایدرمانی،دفعچشمجنبه یادآوریخاطراتعاشقانه، زخم،

هایاعتراضی،هنریوجلبهایامروزی)تاتو(جنبهکهدرخالکوبیشود؛درحالیباتوتمتوجهمی

درخالکوبی شیرتوجهدیگراناهمیتدارد. تصاویرحیواناتیمانندگوزن، عقاب،هایسنتی، مار، ،

هایامروزی،تصاویرعقاب،خفاش،خرس،اسامیائمه،معشوقومادراهمیتدارد،امادرخالکوبی

نوشتهقهرمانانورزش و گل)چندبعدی( دیگرهایرزمی، مضامینسرخوردگیرایجاست. هاییبا

قابل رویکرد خالکوبیاینکه در که میتوجهی دیده امروزی عهای به توجه بهشود، مربوط الئم

هایصلیب،گلوداسیاشبحیاستکهداسیصورتنقشپرستیاستکهبهمسیحیتوشیطان

بلنددردستدارد.
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مقدمه
دور،ایران،عراق،شرق ایبسیارطوالنیداردوشواهدفراوانیازرواجآندرخالکوبیپیشینه

شود.برخینیزپیشینۀخالکوبیرادربرخیمناطقبهدورۀهایدیگردیدهمیوسرزمین مصر

می تاریخ پیشاز )بهزادی، ۱368رسانند رواج۱80: کهن، روزگاران از خالکوبی ایران، در .)

کردند.اوازمیداشتهاست؛گیرشمنمعتقداستمردمسیَلکدردورۀپیشازتاریخ،خالکوبی

پیشاز3و4ازسدۀ۱گوید.یکیازایندوتندیسهدرپازیریکخالکوبیدوتندیسهسخنمی

شدهودیگریتندیسه ازسدۀمیالدپیدا میالد7و8ایاستازلرستانکهآنرا پیشاز

می ۱348دانند)کتیرایی، مناسک404: ایرانوبسیاریازجوامعبا خالکوبیدر مذهبیو(.

اجتماعیمرتبطاست.افرادبانقشتصاویرمختلفبربدنبهبسیاریازرویکردهایاجتماعیو

دادند؛کارکردهایشناختیدرخصوصزندگیومسائلمربوطبهآنواکنشنشانمیهستی

بیماردرناحیهپزشکیخالکوبیبخشیازاینواکنش ایکهدردداشت،هااستکهطیآن،

کردکردیابااستنادبهخالکوبیبرایخودودیگران،طلبآمرزشورستگاریمییمیخالکوب

گوید:درفرهنگمسیحی،درگذشته،خالکوبی(.دراینرابطهشمسمی۱392:6)قادرزاده،

(.جنگجویانصلیبینیز۱387:8توسطزنانارتودکس،عاملآمرزشوسعادتابدیآنانبود)

شدندرجنگبهرنقوشصلیبرابربدنخودخالکوبیکننددرصورتکشتهپنداشتنداگمی

ای(.درمصرعقیدهبراینبودکهروح،نسخه۱395:۱27یابند)صرامی،آرامشابدیدستمی

(.۱389:۱توانوارددنیایارواحشد)سبزی،واقعیازبدناستوازطریقخالکوبیمی

همچنانبرخیازآدابویبهفرهنگدلیلدلبستگمردمایالمبه عامهوباورهایسنتی،

حفظکرده خالکوبینقشرسومکهنخودرا اینموارد، یکیاز هایجانوریوگیاهیبراند؛

درگذشتهاینخالکوبی هابابدناستکهازدیربازدرمیانمردماینمنطقهرایجبودهاست.

 زیبایی، درمانی، مانند مختلفی چشممقاصد مرگدفع یا عاشقانه خاطرات یادآوری زخم،

می انجام و... ویژگیعزیزان به توجه با افراد و کوبیدنشد به باورهایخود و فرهنگی های

پوستمینقش اینویژگیهایگوناگونیبر دگرگونپرداختند؛ طیسالیاندراز، باورها و ها

عاملتنوعنقششدهوهمیندگرگونی ایکهبابررسیوگونهبیشدهاست؛بههایخالکوها،

میمقایسۀخالکوبی امروزی، اینمقاله،تواناینتفاوتهایسنتیو در دریافت. آشکارا را ها

هاییازفرهنگوهایسنتیوامروزی)تاتو(،گوشهکوشندبامقایسۀخالکوبینویسندگانمی

 و ماندگاری و بازشناسی را منطقه این مردم نقشباورهای انواع رادگرگونی خالکوبی های

تحلیلکنند. مذهبیبررسیو تقدسو جنبۀ پژوهشگرانبه بعضیاز استکه شایانذکر
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کردنودعاخواندنوسایرزیرااینعملغالباًهمراهباقربانی»اند؛خالکوبیتوجهفراوانداشته

زجانورانمقدسیااشیایدیگرهایخالکوبیغالباًحاکیاهایمذهبیبودهاست.طرحمراسم

خالکوبیپیشهآمدهشمارمیبودهکهمظهرخدایانبه دربرخینقاط، ایمقدسمحسوباند.

میمی متخصصانخالکوبیتحتحمایتمخصوصخدایانصنعتقرار و افرادشده گرفتند.

مردمتاهیتیعقیدهداپیشازاقدامبهخالکوبیبهدعامی رندکهخالکوبیدرپرداختند؛مثالً

است بوده متداول خدایان میان در آغاز » ۱368)بهزادی، اسپنسر۱92: از بهزادی نقل۱(.

خالکوبیازاینرسمناشیشدهاستکهبعضیافرادبهارواحاشخاصمتوفی،خون»کند:می

می بدینتقدیم که عالئمی و میکردند باقی باترتیب پیوستگی و انقیاد از حاکی ماند،

وسیلۀخراشیدن)ریختنموادگوید:خالکوبیبه(.مصاحبنیزمی۱95-۱94)همان:«هاستآن

گذاریازایامباستانمیاناقواممختلفمعمولبودهاست.خالکوبیظاهراًستیاداغملون(پو

جنبۀتزئینیداشته،ولیمحققانمعتقدند:خالکوبیاساساًبیشترجنبۀدینیدارد؛زیرااجرای

تأثیر به اعتقاد مردم و بود همراه قربانی و ادعیه قبیل از دینی تشریفات با اغلب آن

داشتهالطبیعفوق خالکوبی ی )مصاحب، ۱380اند گفته2970-297۱: این به توجه با و(. ها

دادنتواندنوعیقربانیریختنخونهنگامفروبردنسوزنبربدنوتقدیمخون،خالکوبیمی

کوشدتاضمنبررسیوتحلیلموضوعیاینپژوهشمیمحسوبشود.باتوجهبهاینمقدمه،

اینپرسش به پاسخدهد:)نمونههاخالکوبی، سؤاالتمصاحبه( میایاز توانخالکوبیراآیا

درشود؟کردندانست؟خالکوبیدرجامعۀسنتیوامروزیباچهاهدافیانجاممینوعیقربانی

توانشود؟تصاویرخالکوبیرامیهاییاستفادهمیهایسنتیونویناغلبازچهنقشخالکوبی

شود؟هاورویکردخالکوبیدیدهمیآیاتفاوتمحسوسیدرنقشبهچنددستهتقسیمکرد؟

پیشینۀ پژوهش
هایفراوانیانجامنشدهوهمینامرنویسندگاندربارۀخالکوبیدرفرهنگعامۀایرانپژوهش

جمله از بپردازند. ایوان شهرستان فرهنگعامۀ در موضوع این بررسی به داشت آن بر را

تواناند،براینمونهمیومقاالتیکهخالکوبیراموضوعبررسیقراردادههانامهها،پایانکتاب

(۱400(وسمیراساداتمیرغضنفری)۱400بهمواردزیراشارهکرد.الهامصالحیاسکندری)

کهجنبۀآموزشیدارد،بهآموزشانواعتاتوهایتاتوتکنیکوتاتوآرتیستشوهایدرکتاب

آرایشهایمختلفرویقسمت انواع پرداختند. سوراخبدن تاتویابرو، جمله از هایدائمی

این از فرانکسبزی)کردنلبو... پایان۱389گونهموارداست. در نامۀکارشناسیارشدبا(

 شناختفرهنگخالکوبیبینکولیانکوهدشت»عنوان بررسینقوشخالکوبیکولیان« به
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بررسی نقوش پرداخت. بیشترمنطقه وشده است بزهکاری با مرتبط تصاویر دربردارندۀ

کهانعکاسخالکوبی استنشاننمیهایسنتیرا باورهایبومیآنجا دهدوبهتحلیلدهندۀ

بهزادی) رقیه است. ۱368مصادیقآننپرداخته مقالۀ در نیز تاکنون»( دیرباز «خالکوبیاز

(درمقالۀ۱387سیکرد.علیشمس)هایمختلفبررهاواهدافخالکوبیرادرفرهنگریشه

زندان» خالکوبیدر پدیدۀ فکری)« رضا مقالۀ۱393و در تأثیرسبکزندگیزندانیانبر»(

ازمنظرمردمخالکوبیآن هایبزهکاریزندانیانونقوشبیشتربهبررسیریشه«شناختیها

خالکوبیو»(نیزدرمقالۀ۱392خالکوبیآناندرزندانپرداختند.امیدقادرزادهوهمکاران)

شناختیراشناسیوهویتموردخالکوبیازدیدگاهجامعه32«برساختهویتفردیبازتابنده

دسته و تصاویر ارائۀ از اما کردند، همکارانمطالعه و عابدینی گلنار شدند. غافل آن بندی

ادرنقوشخالکوبیدرنقشمثبتگرگر«نقشگرگازاسطورهتاتاتو»(نیزدرمقالۀ۱396)

هایمختلفمطالعهکردندونشاندادنداینحیواندرباورهایتوتمی،برخالفتصورفرهنگ

عابدینی) عنوان۱396عمومیجنبۀمثبتدارد. بررسیتطبیقینقش»(درمقالۀدیگریبا

چین ایرانو تاتو در اژدها طبقه« و اژدها بررسیتطبیقیتاتو آندربندیظاهریانبه واع

عبادیفرهنگدوکشورپرداختوموارداشتراکواختالفایننقش رضا بررسیکرد. را ها

(۱396 مقالۀ در نیز آن»( عوارض و خالکوبی بیماری« و عوارض بررسی ازبه ناشی های

زادهوهمکارانرؤیاهادیهایعفونیپرداخت.خالکوبیهمچونایدز،هپاتیتوبرخیبیماری

(۱397 در قوم»( خوزستانتحلیل بانوان خالکوبی سنتی نقوش نگارانۀ فرمی« تمایزهای

بندیدستهسنتیزناناینمنطقهتفسیر،شناساییو خالکوبی مضمونیومعناییرادرنقوش

بهایننتیجهرسیدندکه زبانی،کردندو تمایزهایمشخصقومیو برخالفادبیاتموجود،

میاننقوش کارکردهایسنتیعنوانسنتیزنانوجودنداردوهمچنین خالکوبی چنداندر

دراینمنطقه،خصوصاًدرمان،جادو،حرزوطلسمبوده خالکوبی شدهدرادبیاتپژوهشبرای

ارتباطخالکوبیبامذهبراشرحدادواظهار«تاتوومذهب»(درمقالۀ2007شاینفلد)است.

داغننگ»(درمقالۀ20۱4کردکهخالکوبیریشهدرمذهبدارد.لیندادیکسونوهمکاران)

دانشجورادربارۀخالکوبیبررسی۱95نگرش«جوهر:رفتارهایخالکوبیدرمیاندانشجویان

نظریه از استفاده با نتایجاینپژوهشرا و بحثهایکردند تماستعصببه انگو نگرش،

هایخودندارندوازگذاشتند.نتایجنشانداداغلبدانشجویان،تمایلزیادیبهحذفخالکوبی

داکس) ریچارد نیستند. پشیمان عمل این 20۱6انجام مقالۀ در نیز میان»( در پشیمانی

هاسومآنرسیکردکهیکشدهدرکلورادورابرنوجوانخالکوبی4۱7«شدهنوجوانانخالکوبی

پشیمانیکرده اظهار اینعمل، خالکوبیاز انجام پشیمانیافرادپساز اینمیان، از که اند

شده،پژوهشیباعنوانحاضرانجامنشدهاستهایانجامغیربزهکاربیشتربودهاست.بابررسی

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%88%D8%A8%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%88%D8%A8%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%88%D8%A8%DB%8C/
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رسیاینموضوع)خالکوبیهاوباورهایآن،بروباتوجهبهاهمیتفرهنگعامهوقدمتآیین

هاضروریاست.اهمیتپژوهشحاضردرایناستدرشهرستانایوان(برایشناختاینآیین

هایپردازدوتفاوتهایسنتیوامروزیمیکهبراینخستینباربهمقایسهوتحلیلخالکوبی

کند.وجودآمدهرابررسیوتحلیلمیبه

 شناسی پژوهش روش
درپژوهشحاضربهسهروشمشاهده،مصاحبهومطالعاتاسنادی)کتابوهاگردآوریداده

مقاله روشمیدانیانجامگرفته.انجامشدهاست( پژوهشازنوعمطالعاتکیفیاستکهبا

است.جامعۀموردمطالعۀآن،شهرایوانوروستاهایآن)باگویشکردیکلهرازتوابعاستان

استکهبهروشنمون زَرنه،گیریهدفمندهایالم( کَالن، ایوانوششروستایماژین، شهر ،

عنوانحوزۀپژوهشانتخابشدند.دلیلاینگزینشآناستخانوتَرَنبهزرعی،رستمچهل

آنرواجکهطبقمطالعاتاکتشافیانجام باورهایمرتبطبا خالکوبیو اینمناطق، در شده،

همچنین دارد. مناطق سایر از نمونهبیشتری روش گلولهبراساس ازگیری برفی،

کهباخالکوبیوباورهایمربوطبهآنآشنایی-شوندگانخواستهشدتاافراددیگریرامصاحبه

نفرازمردانیکه220نفرازخالکوبان)مرد(و6هاوباورهایمعرفیکنند.سپسگفته-دارند

مصاحبۀنیمه بهشیوۀ بودند، بهتاریافتهجمعساخخالکوبیکرده یتحلیلمحتواآوریشدو

هایسنتی،دلیلانتخابتصاویرخالکوبیهاپرداختهشد.شایانذکراستکهدرخالکوبییافته

اینبودکهاینافرادباخالکوبیوباورهای(سال85-50بامیانگینسنیشدهوافرادکهنسال)

 داشتند. بیشتری آشنایی آن، به خالکومربوط نشانبیدر برای نیز امروزی دادنهای

دگرگونی سنی میانگین با افرادی خالکوبی، روند در عقیدتی و فرهنگی سال35-۱7های

۱400تاتیر۱399هایفردیوتهیۀتصاویرنیزدرفاصلۀزمانیاسفندمصاحبه.انتخابشدند

هرمصاحبهبیستالیسیدقیقهدرمحیطروستاهایموردنظرصورتگرفت. انجامشدو

خالکوبیمالکنام تقسیم خالکوبیگذاریو تصاویر امروزیایناستکه سنتیو به هایها

هایآنبافرهنگبومیمنطقهسازگاراندونقشودهنقششدهسنتیبااستفادهازسوزنود

هایامروزی)نوین(بااستفادهازابزارخودکاروپیشرفتهنقششدهاستواست،اماخالکوبی

هایهنرینوینوفرهنگغرباست(.دراینپژوهش،باضبطوتصاویرآن،برگرفتهازسبک

حفظامانتیافتهشوندگاهایمصاحبهکردنگفتهمکتوب نهایتتالشدر صورتگرفتهن، ها

است . تهیۀتصویر نویسندگانبه نیز ۱۱0دربخشتصاویر خالکوبی۱۱0خالکوبیسنتیو

بندیکردند.پرداختندودرقالبجدول،ثبتودسته۱تتو/امروزی

                                                           
1. tattoo 
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ختگیرانه،شایانذکراستکهخالکوبیدرمنطقۀموردمطالعهباتوجهبهبافتسنتیوس

بردستودرمیانزنانودختران رواجچندانیندارد،امابرخیاززنانسالمندتصاویریرا

نقشکرده خود باورهایمذهبیآنچانۀ و منطقه بر فرهنگحاکم به توجه با که ازاند ها

)به زنان خالکوبی تصاویر آنبررسی مخالفت صرفعلت ویژگیها( درمورد کردیم. هاینظر

شدهروستاییبودندوهایسنتی،اغلبمواردبررسیشدگاننیزبایدگفتدرخالکوبیخالکوبی

هایامروزینیزاغلبازشدهدرخالکوبیبهکشاورزیودامداریاشتغالداشتند.مواردبررسی

شایانذکر جوانانیانتخابشدندکهتحصیالتدانشگاهینداشتند. و میانجوانانورزشکار

هادرمقالهذکرشدهاست.شوندگانباکسباجازهازآنکهاسامیمصاحبهاست

 مبانی نظری

 هدف از خالکوبی در فرهنگ عامه

می اهدافمختلفیانجام با فرهنگعامه خالکوبیدر همگون»شود. جمله واز سحر سازی،

جلوه زیبا پیوندهایتباری، بهتماشایخودجادو، دیگرانرا درمانبیماری،دادنو خواندن،

هایمذهبیکهایجادآنطینظرآمدن،توجهبهجنبهپرستی،ترسناکبهای،توتمرسمقبیله

قربانیودعاخواندنهمراهبودهاستوطرح اشیاییمراسمیبا ازمیانجانورانمقدسیا ها

:۱396بدینی،)عا«شدکهمظهرخدایانبودهوتحتحمایتمخصوصخدایانبودانتخابمی

داشتناز(.تااواسطقرنبیستم،بسیاریازایرانیانخودرابرایبهبودبیمارییادورنگه۱۱

برایدرمانبادفتقپسربچهیانوجوان،زیرنافشراخالکوبی»کردندوزخمخالکوبیمیچشم

بمی نوکسوزنخالکوبیرا برایاینمنظور، بیماریپیشروینکند. تا گرگکردند زهرۀ ه

بیمارفرومیمی بهپشتشرمگاه کردندتاخونبیایدوبعدرویآنسرمۀزدند.سپسآنرا

می تشکیلشودهفتجواهر خال تا پاشیدند » ایران، فرهنگمردم ج۱393)دانشنامۀ ،3:

می666 نیز کتیرایی افزوده(. زیباترشدن، برای معموالً زنان درمانگوید: و شوهر مهر شدن

خالمیایبیماریارهپ خالکوبیها منظوریکهاز جایکوبیدنخالوشکلآنبا کوبیدند.

بوته اگرمنظورشانافزودنبرزیباییبود،معموالً ایگلداشتند،بستگیمستقیمداشت؛مثالً

می خالکوبی غبغب به گنجشکی خالکوبییا گل بوتۀ سوی دو در گنجشک دو یا کردند

ها،خالانداختند.همچنیندردوسویگونهینهنیزبوتۀگلیانقشسرومیکردند.رویسمی

زیرلبپایینومیاندوابروهمخالمیمی بهخالیکهبرایافزودهکوبیدند؛ شدنکوبیدند.

سپیدبختیمی و خالمحبتمیمهرهمسر رویزباننقشکوبیدند، اینخالرا گفتندکه

۱348کردند)می د406: به(. و میانلرها وسایلگوناگونازر تزئینبدنبا خصوصعشایر،

جملهخالکوبیبرپیشانی،گونه،زیرلب،دستو...بامفاهیمرمزیوباآدابومناسکویژه،
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انصاریبهنقلازیکیازمستشرقانمیریشهدرعقایدوارزش از»گوید:هایاجتماعیدارد.

آید؟کارمیهابهچههاوخالکوبیاشپرسیدمکهاینخالانهزنممسنیراجعبهخالکوبیچ

به مثابۀزیور.سپسگفت:برایتولد.پاسخداد:برایسیل)تماشا(درمفهومزیباییواحتماالً

بودندنشانمی اطرافشنشسته کهدر پسرهایشرا انگشت، با که حالیبود درایندر داد.

صورتهاییرویچانهوابروبهخالکوبینوعیدرماناست؛خالبسیاریازایالتبختیارینیز

ترین(.باتوجهبهآنچهذکرشد،مهم۱392:83یکخطیادونقطهکهبرایمعالجۀباداست)

زخم،درمانی،جلبمهرهمسر،افزودنزیبایی،اهدافخالکوبیشاملمواردیچوندفعچشم

خوشبختیوپسردارشدناست.

 کوبیشیوۀ خال

رویپوستنقشمی را تصویرموردنظر ابتدا سنتی، خالکوبیبهشیوۀ مقداریدر کنندو

مرطوبمی را سرمه یا میدوده اولیه طرح بر و سپسبهکنند پیمالند. سهصورت درپی

کنندکهخونجاریشود؛پسازایدرپوستفرومیگونهشدهبانخرابهسوزنمحکمبسته

حخشک زخم سوزنشدن از کوبیدهاصل نقش روز(، هشت تا )هفت بهکوبی صورتشده

شود.سبزرنگنمودارمی

هایجدیدتریدادهاستوباتوجهامروزهخالکوبیبهروشسنتی،جایخودرابهروش

ابزارهایخالکوبینیزپیشرفتهومدرنبهتفاوتفرهنگیهرجامعه،جلوه هایمتفاوتیدارد.

شدننهادهاست.ایکهاینرسمسنتیروبهصنعتیگونهاند؛بهشده

گوید:ابتداباتهیۀکپیازطرحموردنظر،آنتتوچنینمیازتتوکاراندرموردشیوۀ یکی

ترینقسمتتتو(.سپسکاغذاستنسیلبااستفادهازکنند)مهمرابرکاغذاستنسیلنقشمی

3پنیاهاگ2شودوتتوکاربااستفادهازدستگاهگانرویپوستانتقالدادهمی۱مایعالکتروم

هایاصلیکند.ابتدانقشاستفادهمیRLیاRM،RSهاینبهتناسبموضعموردنظر،ازسوز

ترسیممیوسپسنقش شایانذکراستکهتتوکارانحرفههایفرعیرا ایبرایحفظکند.

کنندوسوزنرادرعمقالیۀدوموسومپوستهایمختلفاستفادهمیرنگموردنظرازکرم

ست(.متریپومیلی5/۱تا۱کنند)درعمقفرومی

  

                                                           
7. Electrum 
8. Gun 
9. Hugpen 
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 ( Gun. ابزارهای خالکوبی امروزی: دستگاه گان )1تصویر 

 :ایوان۱399منبع:آرشیونویسندگان،

 

 
 . ابزارهای خالکوبی سنتی دوده و سوزن2تصویر 

 :ایوان۱399منبع:آرشیونویسندگان،

 جنبۀ مذهبی خالکوبی
هایمقدسوقرآنمردوداست،ازآغاز،اغلبگوید:اگرچهخالکوبیازنظرکتابمی۱شاینفلد

(.مذهبکهدربینمردم،نفوذزیادی2007:363شد)بهافتخارخدایانوارواحاستفادهمی

شود،مسلماًدرابقایداردودرحفظعاداتورسومیکجامعه،عاملیبسیارقویمحسوبمی

زدند.درجزیرۀهاعالمتالوهیترابرپیشانیخالمیتأثیرزیادیدارد.فنیقیرسمخالکوبی

زنانارتودکساگرخالکوبینکرده مارشالبرایخالکوبیبایدازپیشگاهخدایانمسئلتکرد.

رفتند،بایستیاللحممیشوند.مسیحیانیکهبهزیارتبیتباشند،ازسعادتابدیبرخوردارنمی

کردندوبربدنخالمیمدرمعبدمقدسپیرویمیازاینرس (.۱387:8کوبیدند)شمس،

                                                           
1. Scheinfeld 
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هایاصلیزیارتیکمکانمقدس،انجامخالکوبیدرآندرقرونوسطینیزیکیازنشانه»

زائرانمسلمانازمکهومدینهدیدارمی بهمحلبودهاست. عنوانیادبودکردندوخالکوبیرا

می معانجام و بهدادند بهشت به ورود از قبل که بودند شد...تقد آتشپاکخواهد وسیلۀ

شد.البتهدرآندوره،عقیدهبرسالقبلازمیالد،انجاممی2000تا4000خالکوبیدرمصر

توانوارددنیایارواحشدایواقعیازبدناستوازطریقخالکوبیمیاینبودکهروح،نسخه

(.۱389:۱)سبزی،«اسبودوبامردگاننیزدرتم

علتخالکوبیاسامیمقدس)خداوند، دربارۀ کولیانشهرستانایوان، مجیدحیدریاناز

برانگشتانخودمی ائمهو...( دلیلخالکوبیایناسامیبرپنجۀدستمآناستکهحوادثگوید:
ناگواردفعشودوازعذابقیامتدرامانباشم.

خا بسیاری، اعتقاد لبه کوبیده بههای قیامت در میشده سوزانده فرشتگان شودوسیلۀ

)مهرابغالمی،بخشزرنه(.

خالکوبیاسامیمقدسبربدن،نوعیتحملدردوسختیبرایپاکگوید:اصغرعباسینیزمی
بدایبرایآناعمالعنوانکفارهایمواینعملشایدبهشدنگناهانیاستکهدرگذشتهانجامداده

باشدودرقیامتکمترعذابببینیم.
خالکوبیازاینرسمناشیشدهاستکهبعضیافرادبهارواحاشخاصمتوفی،»بهبیانبهزادی،

هایاپیوستگیماند،حاکیازانقیادنسبتبهآنترتیبباقیمیکردندوعالئمیکهبدینخونتقدیممی

(.۱95-۱368:۱94)«آمدایدرمیصورتقبیلهاردبههابودهودربسیاریازمونزدیکبهآن

تواندرمواردیکهخالکوبیبارسدبازماندۀگفتۀاسپنسردربارۀخالکوبیرامینظرمیبه

شد،مشاهدهکرد.درواقعهدفحفظیادوخاطرۀدرگذشتهوکوبیدناسماوبربدنانجاممی

به مردگان ارواح به خون فروبتقدیم جاریوسیلۀ و بدن در سوزن نوعیردن خون، ساختن

فرهنگ در استکه درگذشتگان به است( سرزندگی و قدرت نماد )که هایپیشکشخون

پیشکشقربانی جمله از است. داشته رواج )گذشته شاه جسد با جوینی،هایانسانیهمراه

ج۱389 ،۱ ریخته(367: و نبرد واداشتنجنگجویانبه بشدنخونآنو بزرگانها مزار ر

(.۱380:203)جاللی،

کوبیدنخال)به هنگام خالکوب، گذشته بهدر دفعچشمویژه درمانیو دعامنظور زخم(

زخمبرطرفشود)کریمآوردتااثرچشمکردواسامیمقدسرابرزبانمیخواندونیتمیمی

زخمودرمانیدفدفعچشمرسدهمینکوبیدنخالباهنظرمیرضائیان،شهرستانایوان(.به

بازماندۀتشریفاتآیینیوکهنخالکوبیباشد.

مجامعزرین آدابتشرفدر مراسم از و باستان ایران به را خالکوبی سابقۀ نیز کوب

۱364داند)مردانآریاییمی :2۱7« بایدازنوچهکهمی(. خواستبهسلکمهریاندرآید،
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بیرونمیآزمایش دشواریسربلند میهایبسیار مهریار به ابتدا را نوچه اوآمد. و سپردند

کسخوردکهاسراررابرهیچداد،اماابتدابایدسوگندمیهنوآموزآموزشمیمطالبکلیراب

خالکوبیمی بعداورا بهفاشنکند. عنوانبرادرویاردیگرمهریانشناختهشودوکردندتا

مردم»(.عالوهبراین۱392:۱0)حفظی،«شدهایزیادیانجاممیقبلازخالکوبیآزمایش

یا سینه نامروسبر خالکوبیمیبازوان، خدایانرا عالئممربوطبه یا کردندها )بهزادی،«

۱368:۱8۱.)

گوید:درادوارگذشته،افرادهنگامپیمانمرادزارعیازروستایخوراندراینموردمی

خالکوبی دستخود یا ساعد روی را عالمتی ترکعملی، برای سوگندخوردن یا دوستی

می را آن و میکردند عهد یادآوری و سوگند به وفاداری می دانستند.نشانۀ نظر رسدبه

می را زغال یا سیگار با بدن سوزاندن و خراشیدنآن و بدن بر چاقو و تیغ توانکشیدن

هایمختلفدرمیانجاهالن)عقرب،خنجرو..(جزویازاینمواردبرشمردوکوبیدنخال

هایمذهبیبودهاست.شایانذکراستیکیازروهبازماندۀصورتکهنورودوتشرفبهگ

روحیۀخشنآن و غرور میانجاهالن، اینعملسعیدالیلمهمخالکوبیدر با و بود ها

نمیمی هرکسی چون برسانند؛ اثبات به را خود شجاعت و توانایی توانستضرباتکردند

سوزنبربدنراتحملکند.

جنبۀ توجهبهمواردذکرشده، رسدنظرمیآیینیومذهبیخالکوبیآشکاراستوبهبا

معتقدانبهآنبافروبردنسوزندرپوستوریختنمقداریازخونبااهدافتحتحمایت

ماورایی تأثیراتمثبتو مقدس، امور خدایانو تصاویر عالئمو نقشاسما، خدایانبودنو

کردندوباجلبخشنودیارواح،خودرامیخالکوبیراجذبوبادنیایمردگانارتباطبرقرار

کردند.درواقعبایدگفتخالکوبیازمصائبوبالیایاینجهانوجهانپسازمرگ،حفظمی

قربانی آیین در خونریشه پسهر در زیرا دارد؛ قربانیکردن نوعی بهریختنی، منظورکردن

حملدردخالکوبی،نوعیریاضتبالگردانینهفتهاست.شایانذکراستکهریختنخونوت

شود؛گیردونوعیقربانیمعنویمحسوبمیبدنیاستکهبرایحصولمقصودیصورتمی

چشمبه دفع هدف با که مواردی در میویژه انجام هدفزخم با خون تقدیم نوعی شود،

خون عامه، فرهنگ در زیرا است؛ محسوببالگردانی نحوست ابطال عوامل از یکی ریختن

بازدوبیشتربعدزیباییوشود.باگذشتزمان،جنبۀجادوییومذهبیخالکوبی،رنگمیمی

ماند.بصریآندراذهانباقیمی
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 آیات قرآنی و احادیث نبوی در تحریم خالکوبی
آیۀ توانایمربوطبهتغییرخلقتالهیوجودداردکهبهنحویمیآیه۱سورۀنساء۱۱9در

است. الهی سنت برخالف و خداوند خلقت در دگرگونی نوعی نیز خالکوبی کرد استنباط

افکنموبهآنانکنموآرزوهایباطلدردلشانمیگوید:[والبتهگمراهشانمیشیطانمی»]

می گوشفرمان تا ردهم میهایچارپایان فرمان آنان به و بشکافند راا خلقتخدا تا دهم

به کسکه هر و سازند شیطاندگرگون کرده جایخدا زیانیآشکار برگزیند دوستی به را

هاوآدابو(.باتوجهبهاینآیهدردیناسالمبرخالفباورهایسایرفرهنگ۱۱9نساء:«)است

مذهبیخالکوبیاشارهشد(،تمامیاعمالیتردربحثجنبۀرسومفرقغیراسالمی)کهپیش

شود.انجامدحرامشمردهمینحویبهتغییرخلقتفردمیکهبه

زادکهتحصیالتحوزویداردوروحانیاست،معتقداستخالکوبیدستکاریعبداهللنوری

می شمرده مذموم و عملیحرام اسالم نظر از استو خلقتخداوند ویهمچنیندر شود.

کاریو...راحراموهمچونحکمکردنلبونگین•ها،سوراخیمانندتتوابرودرخانمموارد

داند.خالکوبی،دگرگونیدرآفرینشالهیمی

لعنو در پیامبر)ص( راویانحدیثاز نقلاز به احادیثینیز نساء، آیۀسورۀ بر عالوه

به ابوهریره است. دست در خالکوبی تحریم پیامبر، از نقلنقل خالکوبی تحریم در حدیثی

البخاری،زخمحقاستوازخالکوبینهیفرمودند)کهرسولخدا)ص(فرمود:چشم2کندمی

کنندۀمویکهایشانوصل3نیزازپیامبرروایتاستمستدرکالوسائلدر(.4:26،ج۱387

کنندهشودوهمچنینخالکوبیدیگریبرمویکسیدیگروکسیکهاینعملبرویانجاممی

باتوجهبهآیاتواحادیث(.7:49،ج۱408شودلعنکردند)وکسیراکهبرویخالکوبیمی

بودهوعملیحرامذکرشده،خالکوبیازمصادیقتغییردرخلقتالهیاستوموردلعنپیامبر

شود.محسوبمی

 انعکاس خالکوبی در ادبیات فارسی
شدهدرآثارادبی،فقطدرمثنویموالنابهرسمخالکوبیاشارهشدهاستهایانجامبابررسی

خواهدنقششیررابربدنرودوازدالکمیپردازیم.فردیقزوینیبهگرمابهمیکهبهآنمی

کند،قزوینیتابدردآنرانداردوهربارکهدالکشروعبهخالکوبیمیاوبکوبد،اماهنگامی

                                                           
۱ ی». وَمَنْ اهللِ فَلَیغَیرُنخَلْقَ وَلَآمُرَنهُمْ الْأَنْعَامِ فَلَیبَتکنآذَانَ وَلَآمُرَنهُمْ وَلَأُمَنینهُمْ مِنْوَلَأُضِلنهُمْ وَلِیا الشیطَانَ تخِذِ

 .(۱۱9)نساء:«خُسْرَانًامُبِینًادُونِاهللِفَقَدْخَسِرَ

 «.عَنْأَبِیهُرَیرَۀَرَضِیاهللُعَنْهُعَنْالنبِیصَلیاهللُعَلَیهِوَسَلمَقَالَ:الْعَینُحَقوَنَهَیعَنْالْوَشْمِ».2

 .«لعناهللالواصلۀوالمستوصلۀ،والواشمۀوالمستوشمۀ»عنالنبی)ص(،أنهقال:».3
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دالکخشمگینمیمی کنو آغاز بدنشیر قسمتدیگر از زمینگوید بر سوزنرا و شود

ایازابیاتمثنوی:کوبد.گزیدهمی

پهلوان؟ ای زنم صورت چه گفت:

زن شیر نقش شیرست طالعم

مرا فرمودی شیر آخر گفت:

آغازیده دمگاه از امگفت:

بماند حیران بس و دالک شد خیره
 

ژیان  شیر صورت برزن گفت:

زن سیر کبودی رنگ کن، جهد

ابتدا؟ کردی عضو چه از گفت:

دیده دو ای بگذار دم امگفت:

بماند دندان در انگشت دیر به تا

 (873-۱:87۱،ج۱387)مولوی،       

هاییچونگرمابهوشوددرگذشتهنیزدالکاندرمکانباتوجهبهاینابیات،مشخصمی

معاشمی امرار کار این از و داشتند برعهده را خالکوبی انجام عبارتیکهحمام، در کردند.

امبزن.اینگفتهبیانگرایناستکهگوید:طالعمشیراستونقششیررابرشانهقزوینیمی

ننقششیرشایدباهدفاتحادباتوتموجذبتواناییآنانجامشدهباشدواینامر،کوبید

ریشهدرباورهایکهنوپرستشوتقدسبرخیحیواناتومظاهرطبیعتداردکهافرادخود

کردند.دانستندیانیروهایحیوانراازاینطریقجذبمیراتحتحمایتاینجانورانمی

 در اشعار شاعران ایالم انعکاس خالکوبی
هاییچوندرفرهنگعامهواشعارشاعرانایالمدرقالبشعروچیستاننیزبهکوبیدننقش

عنوانمثال:گونبرچانهوروینافاشارهشدهاست؛بهشمعوپروانهبربازو،خالستاره

کرد باۊ*خالکووبی بان ێلده

خه رهوه ژیرت ده ۊساۊنێین

باده رهۊساۊنێلو مارهۊچفیق

باده خوارترێمکهۊساۊنێلو ده

 

پهشه  و چهێروانهم کاێمه، ێلل

ماهه رمیاگه ناشت، دالگ که ێلر

ناکهره فریهفیق بارهس وه س،

داوه مار رووژگارهمهچو ئی و

 (67-۱397:66)آرمانی،                 

Xahkobi kerdiw da bâne bâle/ Šamo parvâne, chamail kâle. 
Va xat rayen da zere niwsâyv/ hark a dâleg nâsht, rmyâga mâle. 

Dav bâle niwsâyw rafigh chiw mâra/ rafighe nâkas, fryas va bâra. 

Daw bâle niwsây kame da xwârter/ chiw mâr dâvamaw ey rozgâra. 

دوستیشمعوپروانهوچشمیآ رویبازویشخالکوبیکردهبیبرگردانفارسی: رنگرا

خانۀشخصبی بود: آننوشته زیر خطیزیبا با و بازویشبود رویدیگر ویراناست. مادر،
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فراوان نامرد، دوستان بود: همچونماراننوشته و پاییناند کمی و واند خالکوبیشمع از تر

 پروانهنوشتهبود:روزگارچونماریمراگزید.

هایتواندریافتکهشاعراینابیاترابراساسدیدهشدهمیهایانجامبررسیباتوجهبه

دهدمفاهیمذکرشدهدراینابیاتهایمیدانینیزنشانمیخودبهنظمکشیدهاستویافته

وفاییدوستان(بسیارموردتوجهافرادیاستکه)خالکوبیشمعوپروانه،اسممادرومذمتبی

د.کننخالکوبیمی

خان و شاکه دیوان وصفدر چنین را چشمه اطراف زنان از یکی زیبایی خان منصور،

کند:می

ئا*شه ئاسارهۊچخالسیهشم

 

ئه  رو له خاله ارهێدێزنجو

 (۱379:60منصور،وخان)شاکه        

 ŠaŠem âsia xâl čiw âsâra/ aw xâla la riw zenje diâra. 
خالرویچانۀآسیهمانندستارهاست.برگردانفارسی:

شاپهۊ*ب وه نهروهش ماالنۊچر وه

 

سه  ددخال و مهێوز تاالنێدهز و

 (۱۱9)همان:                  

BiwŠ va Šâparvar načo va mâlan/ xâle sownzo dez maday va tâlân. 
پرور(بگوگوید:درغیابمنبههمسرم)شاهبرگردانفارسی:خانبهشاکه)دوستش(می

 هایسبزوسرخشباشد.بهمنزلاطرافیاننرودومواظبخال

شاعران اشعاریکهمربوطبهخالکوبیمعشوقاست، ایناستکهدر نکتۀشایانذکر

توصیفمواردیمی به خالکوبیعمدتاً که نشانهپردازند را زیباییمعشوق تزئینیو جنبۀ ا

دهند:مواردیچوناشکالهندسی)دایره(وستارهبرچانهودست.می

نیزبهکوبیدنخالرویناف)درزنان(اشارهشدهاست.کلهرنامهدرمجموعهاشعارعامیانۀ

نهێل*خا بان وه نافهدیم وهرمی

 تهرێژله زنجد گهێخالنیا

 

مه  گیژهرسهسهر بان وه وهتافهێونز

دێتسا ۊلید چما گهێسالرم

 (۱39۱:43)کلهرنامه،

Xâle dim va bân narmi nâfava/mar sarsonz va bân giŽay nafava. 
La Žire zinged Tanya xâlega/ sâte lid diwrem čma salega. 

همچونمرغابی)سبزسر(استکهرویآبزاللبرگردانفارسی:خالروینافمعشوقم

 قراردارد.
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 های پژوهش یافته
بندیشدهاستوباتوجهبههایخالکوبیدرقالبجدولدستهدراینبخشبسامدانواعنقش

پردازیم.شوندگانبهتحلیلاینمواردمیهایخالکوبیاینمواردوگفته

 حیواناتهای سنتی تصاویر  . بسامد خالکوبی1جدول 

 پشت مچ ساعد سینه بازو 

  7    گوزن

    2 4 شیر

   3   مار

 ۱  ۱ ۱  عقرب

 3     عقاب

   ۱  ۱ شمعوپروانه

 های امروزی تصاویر حیوانات . بسامد خالکوبی2جدول 

 پشت مچ ساعد سینه بازو 

 2   2 6 شیر

 ۱  2  3 گرگ

 2   ۱ ۱ عقاب

   ۱  2 خفاش

     ۱ خرس

شوندگانهایخالکوبیهایسنتیوامروزیوگفتهباتوجهبهبررسیومقایسۀخالکوبی

6مورد(،شیر)7هایگوزن)هایسنتی،نقشتوانگفتدرخالکوبیدرتبیینمواردباالمی

ترینرسدمهمنظرمیترتیب،بسامدبیشتریدارندوبهمورد(به3مورد(،مار،عقاب)هرکدام

سامدباالیتصویرگوزن،اهمیتاینحیواندرمعیشتجامعۀسنتیاست.علتتوجهعاملب

می نیز نقششیر شهرستانبه باورهایعامیانۀ در تواناییاینحیوانباشد. تواندقدرتو

بختیمواجهایوان،برخیمعتقدبودنداگرکسیپرعقابیهمراهداشتهباشد،بااقبالونیک

اعمی شاید و خوششود به نقشیمنتقاد در آن تصویر شده سبب پرنده این هایبودن

خالکوبیموردتوجهقرارگیرد.عالوهبراین،باتوجهبهاینکهماردرگذشته،نمادجاودانگی

بی بهو خالکوبان شده سبب مسئله همین بود، درامانمرگی ومنظور بیماری از ماندن

 خالکوبیاینجانور به گفتهبالگردانی، به توجه با بپردازند. بدن شوندگانهایخالکوبیبر
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هاییمنیبرخیحیواناتدربسامدنقشتواناستنباطکردکهباورهایمربوطبهخوشمی

خالکوبیتأثیرزیادیداشتهاست.

می بدن بر حیوانات برخی تصاویر خالکوبی دلیل درمورد عابدی نقشچینی»گوید: ها

برستون کنندومعتقدندکهنیرووقدرتحیوانبهآنشخصفقراتخالکوبیمیحیوانرا

فودرافرادیکهدرتن،چونکاراته،تکواندووکنگبهشود.اینشیوهدرمبارزاتتنمنتقلمی

(.۱396:۱42«)شودکنند،بیشتردیدهمیهافعالیتمیاینرشته

مورد(و4توجه،افزایشبسامدتصاویرعقاب)هایامروزی)تاتو(نیزنکتۀقابلدرخالکوبی

)به شیر کرده۱0ویژه حفظ همچنان را خود اهمیت که است بهمورد( توجه با و اند

تواناستنباطکردکهعلتماندگاریوافزایشبسامداینتصاویر،شدهمیهایانجاممصاحبه

هایامروزی،تصاویرحیواناتیدرتاینحیواناتباشد.نکتۀدیگراینکهدرخالکوبیتواناییوق

به خفاش و خرس گرگ، میمانند درحالیچشم خالکوبیخورد؛ در چنینکه سنتی های

ایوفرهنگغربداشتهباشد.شودواینامربایدریشهدرتبلیغاتماهوارهتصاویریدیدهنمی

هایامروزیموردتوجهقرارنگرفتهویژهگوزندرخالکوبیرپروانه،ماروبهعالوهبراین،تصاوی

شدنتوجهیبهاینتصاویر،گسترشارتباطزنومرد)کهدرنتیجۀعادیاستکهازدالیلبی

اینروابط،سوزوگدازروابطعاشقانهکاستیگرفتهاست(،فراموشیباورهایعامیانه)اعتقادبه

شدننقششکاردرمعیشترنگگرفتنازجامعۀسنتیوکممرگیمار(،فاصلهجاودانگیوبی

بومیاناست.

شانشوندگاندربارۀانتخابنقشخالکوبیهایخالکوبیبراینمونهبهمواردیازمصاحبه

انتخابایننقشاشارهمی دربارۀ برپشتخوددارد، میالدحسنیکهتصویرعقابرا کنیم.

عقمی بهگوید: توجهبهاینکهابو با رهاییاستو نمادآزادیو طورکلیپرندگانتیزپرواز،

آسمانبی در فراوانیداردو اقتدار بهعقابزیباییو ابهت،رقیباست، دلیلهمینقدرتو

ام.تصویرعقابراانتخابکرده

اس رویبازویخودنقشکرده ویمحمدمرادیازکسانیاستکهتصویرگرگیرا ت.

ویژگی از بخشی نمایانگر نقش، این که است ومعتقد شهامت )اقتدار، شخصیتی های

افزایشسخت موردنظرش اهداف در پیشرفت برای را وی نقشارادۀ این و اوست کوشی(

کردنتصویرآنبربدنهاینقشدهد.ویهمچنینعالقهبهاینحیوانراازدیگرانگیزهمی

داند.خودمی

تو میاننقشبا هایخالکوبینسبتبهتصویرسایرحیوانات،جهبهاینکهنقششیردر

معانیشود.ازکنندگانایننقشعنوانمیایازعقیدۀخالکوبیفراوانیبیشتریدارد،چکیده
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توانبهشجاعتاشارهکرد.شیر،نمایانگرقدرتتتوکنندهاست.عالوهبراین،نقشایننمادمی

راحساساتحاملایننقشبرایاقتدارورهبریاطرافیاناست.شیر،نشانگ

گوید:مارشوندگاننیزکهنقشماررابرساعددارد،دربارۀنقشمارمییکیازخالکوبی

ازمادربزرگمشنیده هاچیزیامکهمارتواناییزیادیداردواگرسالنمادعمرطوالنیاست.

یابد.کندوعمردوبارهمیباانداختنپوست،خودراجوانمیکندونخوردازخاکتغذیهمی

رسدباتوجهبهاینگفته،چنیننگرشیبهمار،ریشهدرباورهایکهنداردکهایننظرمیبه

دانستند.بخشیوباروریوشفابخشیمیخزندهرانمادبرکت

منزلۀنمادیدینیباودهوبهایموردپرستشبطورگستردهمارازادوارپیشازتاریخ،به

باروریباستانیاهمیتویژه مراسم در استو بوده متنوعیهمراه استمفاهیم ایداشته

 ۱380)هال، این93: یادگار استو بوده طبابتنیز و شفا سالمتی، نماد همچنینمار، .)

زاده،خورد)قاسمشممیچهانیزبههایبیمار،بیمارستانونمادداروخانهنمودازماردرکلمه

(.3:373،ج۱39۱
 

 
 . خالکوبی گوزن، مار و شیر6و  5، 4تصاویر 

 : روستای ترن و خوران1399منبع: آرشیو نویسندگان، 

 های سنتی( ها )خالکوبی . تصاویر انسان3جدول 

 ساعد بازو سینه 

 6 8 5 زن

 های امروزی( ها )خالکوبی . تصاویر انسان4جدول 

 پشت ساعد بازو سینه 

 3 4 5 ۱ زن

  3 6 4 گالدیاتور)جنگجو(

  2 8  هایرزمیقهرمانانورزش

انسان به مربوط تصاویر خالکوبیدر در بهها، نسبت هرچند زنان تصاویر امروزی، های

مورد(.۱3مورد(بسامدکمتریدارد،همچناندرکانونتوجهاست)۱9هایسنتی)خالکوبی
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هایامروزیزنان،دیگرزیباییوشودایناستکهدرنقشاینتصاویردیدهمیتفاوتیکهدر

نمی سنتیمشاهده اغلبچندبعدی)بهسادگیتصاویر زنان، تصاویر و اصطالحخوبوشود

بررسیایننقشزشت(باچهره دهندۀهانشانهایخشنیاستکهبریدگیدرصورتدارند.

تصا است. انزوا قهرمانانورزشنوعیخشونتو هایرزمینیزدرویرمربوطبهجنگجویانو

رشتهنقش ورزشکاران میان در بیشتر تصاویر این که بیشتریدارد امروزیبسامد هایهای

پرورشاندامرایجاست.

وگوباافرادیکهتصاویرجنگجویانوورزشکارانرابربدندارند،باتوجهبهمحیطازگفت

توانچنینبرداشتکردکههدفهامیهایبرخیازآنخودبرتربینیوگفتهرقابتیوروحیۀ

شود،جلبتوجهدیگرانوهاکهاغلببربازووساعدنقشمیاغلباینافرادازاینخالکوبی

نظربرخیازاینافراد،اینشناختهشدنبااینعنواناستکهاوفردتواناوشجاعیاست.به

درنزاعودرگیریباافراددیگر،عاملیترسناکبرایرقیبمحسوبشود.تواندمسئلهمی

 
 . جنگجو و زن9و  8، 7تصاویر 

 خان:روستاهایزرنهورستم۱399آرشیونویسندگان،

 های سنتی( ها )خالکوبی . نوشته5جدول 

 مچ ساعد بازو 

  5 9 عشقی

 ۱  3 اسامیائمه

  4 2 مادر

  8 2 اسممعشوق

 ۱  2 دنیامذمت

 های امروزی( ها )خالکوبی . نوشته6جدول 

 مچ ساعد بازو 

 5 8 3 ناامیدیومذمتنامردی

 ۱ 7  اسمخود
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هایهایعاشقانه،اسامیائمهونوشتههایامروزی،متنهانیزدرخالکوبیدربخشنوشته

نمی دیده بزرگداشتمادر درحالیمربوطبه خالکوبیشود؛ مرکز در اینموارد هایسنتیکه

داشته مقایسۀچنینمواردینشانقرار بررسیو تغییراتفرهنگیبهاند. دردهندۀ وجودآمده

هایسنتیوامروزیبایدگفتشدهدرخالکوبیاستوباتوجهبهبررسیومقایسۀانجامجامعه

احترامکهدرجامعۀسنتیازاهمیتخاصیبرخوردارعشق،مهرورزیومسائلمقدسوقابل

رنگشدهوجایخودرابهناامیدیوخودبینیدادهاست.بود،درجامعۀامروزیکم

 
 ژۀ مادر و اسامی دینی. وا11و  10تصاویر 

:روستاهایزرنهوکالن۱399آرشیونویسندگان،

خالکوبی میدر دیده سنتی نقشهای در را خود اندوه افراد، که مضمونشود با هایی

هایامروزی،ایناندوهجزئی،جایدهند،امادرخالکوبیوفاییآننشانمیسرزنشدنیاوبی

دهدومذمتدنیانیزجایخودرابهسرزنشافرادیدادهمیخودرابهناامیدیوسرخوردگی

مایۀمرگ،اعدام،نقشبادرون۱6اند.دراینتصاویر،وفاییپیشهکردهاستکهخیانتوبی

دهد.هایسنتی،تفاوتمحسوسیرانشانمیشودکهدرقیاسبانقشپوچیویأسدیدهمی

جایکردند،امروزهبهاسممعشوقرابربدنخودنقشمینکتۀدیگراینکهاگردرگذشتهافراد

نقشمی بدن بر را خود نام درواقعمعشوق، و انگلیسی( گاه الفبایچینیو )اغلببا زنند

 توانگفتخودبینیجایدیگربینیراگرفتهاست.می
نقش از برخی به توجه با که است ذکر گفتهشایان از خالکوبی برخیهای های

اندازینبودنچشمتواندریافتکهمشکالتاقتصادی،بیکاریومشخصشوندگانمیبیخالکو

روشنازآیندۀفرد،ازجملهدالیلگرایشبهتصاویریبامفاهیمپوچیوسرخوردگیاست.

خالکوبی بیکاریخودشکایتمییکیاز ناتوانیمالیو و فقر میشوندگاناز باکندو گوید:

تأمینکنموخانوادهساله28اینکه امهمهستم،هنوزکارمناسبیندارمکهزندگیخودرا

تواندازمنحمایتمالیکند.ایننقشیکهبربدنمدارمنشانگرواقعیتوپایانزندگیمننمی

می مواردی، چنین به توجه با میاست. نقوشخالکوبی در که دریافت ازتوان برخی توان

شناسیکرد.هایاجتماعیرامشاهدهوآسیبنهاوبحرانابسامانی
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 هایی با مضمون یأس و ناامیدی . نوشته13و  12تصاویر 

زرعی:روستاهایماژینوچهل۱399آرشیونویسندگان،

 های سنتی( . اجرام آسمانی )خالکوبی7جدول 

 پنجه مچ 

  3 ماه

  5 ستاره

کهدرموردتصویرستارهیافتشد؛درحالی5موردتصویرماهو3هایسنتی،درخالکوبی

بههاییبهچشمنمیهایامروزیچنیننقشخالکوبی رسدوجودتصاویراجرامنظرمیخورد.

هادرسرنوشتآدمیهایسنتی،ریشهدرباورهاینجومیوتأثیرسعدآنآسمانیدرخالکوبی

فا و نقشصلهدارد این نبود در عامیانه باورهای فراموشی و سنتی جامعۀ از درگرفتن ها

هایامروزیمؤثربودهاست.خالکوبی

گویددرآنعلیرضاییازکسانیاستکهتصویرماهرارویمچدستخوددارد.اومی

نقش خالکوبان، که میزمان ما بدن بر را خهایی تصویری ماه، تصویر ووشانداختند، یمن

افزود.گوییماههمراهواممیکردمبرامیدوارادهمبارکبودوهرگاهکهبهایننقشنگاهمی

 یاورمناست.

 های سنتی( ها )خالکوبی . جنبۀ زیبایی و درمانی خال8جدول 

 گیجگاه پنجۀدست مچ 

 ۱ 9 ۱2 ایخالدایره

بررسی خالکوبیهایانجامدر در تصاویردایرهشده واریکهاغلبرویمچوهایسنتی،

هاراشد،بسامدبیشتریداردوباتوجهبهگفتۀاغلبافرادیکهایننقشدستخالکوبیمی

راتوانگفتهرچندبرخیازافرادبهتقلیدازدیگرانایننقشاندمیبربدنخودکوبیده ها

باهدفدرمانی-اندصورتچنددایرهدرکنارهمکوبیدهشدهکهگاهبه-هااند،ایننقشهکوبید

انجامشدهاستومعموالًدرگذشتههنگاماحساسدرددرنقاطمختلفبدنباکوبیدندوایری
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تسکینمی بایدگفتعلتنبودچنیننقشبرآنموضع،دردرا هایهاییدرخالکوبیدادند.

بهداشتیاست.-گسترشامکاناتپزشکیامروزی

 های امروزی( پرستی و دین مسیحیت )خالکوبی های شیطان . فرقه9جدول 

 ساعد بازو سینه 

 4 4 2 صلیب

 3 4 3 پرستیشیطان

هایامروزیکهنشانگررویکردجدیدیدرخالکوبیاستوبایدتوجهدرخالکوبینکتۀقابل

 توجه جدیتمورد حساسیتو مسیحیتوبا نمادهایمربوطبه و عالئم وجود گیرد، قرار

هایکوچکشهرستانایوان)زرنهوماژین(پرستیاستکهحتیدرروستاهاوبخششیطان

می مربوطبهشیطاندیده تصاویر اغلببهشود. کهداسپرستی، شنلیسیاه صورتفردیبا

توکارانشهرستانایوان،تصاویرجمجمهشود.بهگفتۀیکیازتبلندیدردستدارد،دیدهمی

پرستیاست.وچاقووتصویرگلوداسدرکنارهمنیزازنمادهایشیطان

تواننتیجهگرفتکهازدالیلشیوعچنینشدگانمیهایبرخیخالکوبیباتوجهبهگفته

نتصاویررابرشوندگان،تبلیغاتماهوارهوتقلیدازافرادیاستکهایتصاویریمیانخالکوبی

کرده نقش خود ارائهبدن تصاویر فیلماند. در نقششده و لباسها روی ازهای تقلید و ها

 هایخالکوبیاست.المللی،ازدیگردالیلرواجایننوعنقشهایمشهوربینچهره
کهتصویرصلیبرابرساعدخوددارد،معتقداستکهبرخالفآنچهدربینعلییوسفی

رایجاست،ایننقشنشانگرایمانواعتقادبهخدااستومعتقداستکهدینمسیحیت،مردم

آن بوسیدن پساز و دارد گردن بر ویصلیبی بیشتریدارد. آزادیعمل دینیاستکه

تواناستنباطکردهایویمیگوید:ازکودکیاینتصویربرایمجذاببود.باتوجهبهگفتهمی

ایبیشتربرویهاوتبلیغاتماهوارهیصلیبوشیوعاینتصویردررسانههایظاهرکهجنبه

تأثیرداشتهاستتاآدابواحکامدینمسیحیت؛زیراپسازپرسشازویدربارۀاینمسئله،

کند.اطالعیمیاواظهاربی

برشوندگان،نقشفردیمرموزراکهداسیبلنددردستانشداردعارفروشنازخالکوبی

گوید:اینتصویربرخالفآنکهبرخیازبدنخودنگاشتهاست.اودربارۀمحتوایاینتصویرمی

دانند،مربوطبهفرشتۀمرگاستوشنلیپرستیمیشوندگانآنرامربوطبهشیطانخالکوبی

می محسوب مرگ اسرارآمیزی و رازناکی نشانگر دارد دوش بر خودکه داس با که شود
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میهایحریشه درو فرقهیاتانسانرا ارتباطیبا واقعیتزندگیاستو اینتصویر ایکند.

خاصنداردوجنبۀذوقیدارد.

توجهبهگفته فرقهبا با ارتباطچنینتصاویریرا هرچندکهاو هایهایویبایدگفت،

می بهگفتهخاصیانکار توجه با بهچنیننقشکند، افرادیکه بیشتر هاییهایخالکوبانو

پرستیدرارتباطاست.گرایشدارند،ایننقوشباشیطان

 


 پرستی و مسیحیت . شیطان15و  14تصاویر 

 :ایوان۱399آرشیونویسندگان،

 های امروزی( . گل )خالکوبی10جدول 
 ساعد بازو مچ 

 3 2 ۱ گلترکیبی

هادرمیانمثلث،رویخنجروهمراهتصاویرگوناگونیشده،نقشگلهایانجامدربررسی

شود.محسنرضاییازافرادیاستکهنقشگلرادرنماوابزارنجومیدیدهمیچونقطب

کند:گلرزمیانمثلثبررویبازویخودنقشدارد.ویمفهومچنیننقشیراچنینبیانمی

دهندۀعشق،فروتنیوهمدردیاستودرایننقش،گلنمادمعشوقمدرمیانمثلث،نشان

 استکهبهمنکامالًوفاداراست.

 نگرش به خالکوبی و کارکردهای آن )در شهرستان ایوان(
دخالکوبی میها اینحیث، بیانروایتزندگیخالکوباناز بار باشدکه اهمیتداشته تواند

خالکوبانمی رویکرد و جایگاه به معانیخالکوبیبرایمشتاقانتوجه چگونه تواننشانداد

البه در چگونه خالکوبی مشتاقان و است شده دگرگون خالکوبیخالکوبی بهالی خود های

جایگاه جهانو دستمیتفسیریاز خود )ساندرز، ۱998یابند مطالعاتمربوطبه395: .)

می هنجارهایخالکوبیرا بهداشتو بخشنخستمربوطبه دوبخشبررسیکرد. تواندر
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غالباجتماعیاستکهخالکوبیبانوعیانکاروانحرافازهنجارهمراهاست.بخشدومرانیز

مطالعاتجامعهمی ارتباطبا شناسیمرتبطدانستکهخالکوبینوعیسیومردمشناتواندر

دهدکهخالکوبیباشودوایننگرشنشانمیمثابۀبیانهویتمحسوبمیخوداظهاریوبه

هایدرونیپیوندنزدیکیداردوبرخالفحوزۀنخستکهانکاراجتماعیحاالتروحیوگرایش

دهدهانشانمیشود.بررسیحسوبمیکاریمرابهدنبالداشت،خالکوبینوعیهنروظریف

می شهرستانایوانرا جلباهدافخالکوبیدر بیانهویت، هفتدستۀ جنبۀتواندر توجه،

اعتراضی،جنبۀنوستالژیک،جنبۀهنر،اتحادباتوتمواحترامبهبرخیحیوانات)ارزشمندبودن

بررسیکرد. برخیحیوانات(

 خالکوبی و بیان هویت
واقعبخشیازنمایبدناستکهشخصِخالکوببهمیانجیآنبهبیانجنسیتوخالکوبیدر

پردازد.خالکوبیبیشتربرایمردانمبینخصایصمردانگیوبرایزنانهویتجنسیخودمی

(.۱998:4۱5حاملرویکردهایتزئینیونمایشیاست)ساندرز،

زمیوپرورشاندام،چنیننگرشیبهشدهباورزشکارانرهایانجامهاومصاحبهدربررسی

هایرزمیرابربدنخودشود.حمزهویسیکهنقشیکیازقهرمانانورزشخالکوبیدیدهمی

عنوانورزشکاررزمیواظهارنیرووتواناییشدنبهکوبیدهاست،هدفازاینعملراشناخته

 کند.خود،بیانمی

 توجه منظور جلب خالکوبی به
اصطالحخالکوبینمایشنمایدیگریازفرداستکهمبینهویتجنسیفرداست.بهدرواقع

خالکوبی بهخودچاپکینز، فردتوجهدیگرانرا جایگاهفردهستندکهطیآن، گزارشیاز ها

شودکه(.اینرویکردخالکوبیاغلبدرمواردیدیدهمی۱986:۱29کند)چاپکیس،جلبمی

معرضدیداست)مانندفردتصاویریمانندگ روینقاطیکهدر را ستاره زنانیا تصویر ل،

کند.ساعد،مچوگردن(حکمی

خالکوبی، نوعی اعتراض
ویژهمردان،هایهویتیهستند،نزدبیشترافرادوبههاازآنحیثکهمبینشاخصهخالکوبی

دهددنبیشترافرادنشانمیایبهخودگرفتهاست.کارهایاجراشدهبربگرایانهبیانمقاومت

افراددربرابرموانع ایناشکالنوعیکنشطغیانیواعتراضیخودشناسانهاستکهطیآن،

(.اینمورداغلبدر2008:39شوند)گروگان،دستیابیبهگفتمانمسلطفرهنگیمعترضمی
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میخالکوبی دیده امروزی اعتراضکوبهای هدف با خال که مواردی در میشود. شود،یده

کنندپرستیومسیحیترابربدننقشمیمعموالًافراد،تصویرشیروخورشید،تصاویرشیطان

دهند.اینرویکرددرمیانهانشانمیگرفتناقلیتواعتراضخودرابهفرهنگغالبونادیده

شود.هایمختلفهستند،دیدهمیبرخیازجوانانیکهتحتتأثیرتبلیغاترسانه

خالکوبی از پرچمیکی این به دلبستگی نوعی را خورشید و نقششیر دلیل کنندگان

گویدکهایننقش،خاطراتآندورانرابرایمداند.اوازوضعیتموجودناراضیاستومیمی

کندکهبادوستانمدرخوزستاناوقاتخوشیداشتیم.زندهمی




 . شیر و خورشید روی پنجۀ پا16تصویر 

:ایوان۱399آرشیونویسندگان،

 خالکوبی و تذکار اندوه )نوستالژیک(
خاطره،بخشیبنیادیناززندگیانساناست.وجودخاطرهویادآوریوقایعتاریخیهرفرد،او

بهداشته کمبودهاییمتصلمیرا یا هراستواندلذتکندکهبرایهرکسیمیها آوربخشیا

هاانواعزیادیازیاهراسازجداییوفقدان.دربسیاریازخالکوبیباشد:لذتیکدیدار،عشق

 (.۱392:۱4هاوجودداردکهدراینخاطراتوثبتآنریشهدارد)قادرزاده،تصاویرونوشته
گردشیاستدر۱الورنس حال، هویتگذشتهیا بیانرواییاز معتقداستخالکوبیبا

هایسنتیویژهدرخالکوبی(.ایننوعازخالکوبیبه۱998:8میانعواطفوخاطرات)الورنس،

برجستگیخاصیدارد.افرادبانقشاسامیعزیزان)معشوق،مادرودوستاندرگذشته(سعی

رسدنظرمیشدنشانجلوگیریکنند.بهکنندیادوخاطرۀآنانراگرامیدارندوازفراموشمی

داشتنیاداوستتگیشدیدبهفرددرگذشتهوزندهنگههایی،وابسعلتاصلیچنینخالکوبی

تادرهنگامانزواواندوه،خاطراتخوشآنشخصتسالیخاطرشباشد.شایانذکراستکه

اغلب،عباراتیخالکوبیشدهکهیادآورنامافرادومربوطبهمادر،معشوقهاستکهچنینعملی
                                                           
1. Lawrence 
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سولعزیزیدربارۀخالکوبیواژۀمادررویدستدرپیونداحساسیعمیقافرادریشهدارد.ر

او،خودمی خالکوبینام تصمیمگرفتمبا و دستدادم از را دوراننوجوانیمادرم در گوید:

کنند.هموارهاورادروجودخودداشتهباشم.حتیوقتیکهمرادرخاکدفنمی

دلیلروزهاییکهپدرشبهگوید:دراشمیمحمدمحمدینیزدربارۀخالکوبیناممعشوقه

نوعیدردورنجدوریاوراخواستمبااینکاربهکرد،میبیکاریمنباازدواجمانمخالفتمی

زنیبرساعدشچنینپاسخ پاسخبهچرایینقشنام جوادزارعیدر رویبدنمحسکنم.

اینواژۀخالکوبیمی حقاوانجامدادم،دلیلخیانتیکهدرشدهنامهمسرماستکهبهدهد:

خواستمبهاوبگویمکههنوزاورادوستدارموازکارممراترککردوبازدناینخالکوبیمی

پشیمانهستم.

توانبرداشتکردکهدرچنینمواردیتحملشوندگانمیهایخالکوبیباتوجهبهگفته

نظورناتوانیدرمقابلمسائلمدردسوزنبررویاندامشان،نوعیمجازاتخودوخودآزاریبه

آمدهوحوادثیاستکهتواناییتغییرومقابلهباآنراندارند.پیش

 عنوان نوعی هنر های به خالکوبی
ایگونهکاریبودکهافرادماهروزبردستآنرابهخالکوبیدرگذشته،نوعیتردستیوظریف

کمتانجاممی در دادندکهدردکمتریداشتهباشدو خالکوبی»رینزمانممکنانجامشود.

حالپزشکیداشتهاست،هایکهنیدرحوزۀمناسکیودرعینهرچنددرجامعۀایران،ریشه

مثابۀشکلیازهنربدنلحاظشدهاست.انواعخالکوبیبربدنزنانومرداندردرحقیقتبه

هاوهاویادگاریان،نوشتهاشکالمختلفیچونتصاویرحیوانات،اشکالهندسی،ماهوستارگ

شناختیاستکهبهتناظربدنهاهمگیبخشیازآنکارکردهایزیباییخالزیورآالتیاتک

(.2002:۱5شود)اتکینسون،متجلیمی

خالکوبی خالکوبیدر نظراینکارکرد به است. اهمیتبسزاییبرخوردار هایامروزیاز

نگرندوافرادخالکوبازعنوانهنرومهارتیارزشمندمیبهبرخیخالکوبان،جوانانبهخالکوبی

کنندکنندودربینجوانانمحبوبیتفراواندارند.برخیعنوانمیاینهنرکسبدرآمدمی

مندانکنندآنرابهعالقهدانندوتالشمیکهبهاینشغلعالقهدارندوآنرانوعیهنرمی

رستانایوان(.آموزشدهند)عباسمحمودی،شه

 خالکوبی و اتحاد با توتم و احترام به برخی حیوانات
فرهنگیاستکهدرتحلیلودستیابیبهباورهایتوتمی-هایهنریخالکوبییکیازشاخصه

شودکهواجدتوتمدراصلبهمفهومکالبدگیاهیاجانداریتلقیمی»گذشتگانراهگشااست.

فرد،گروهواقوامکهنبودوروحآنحافظونگهباناعضانوعیهمبستگیخاصوپنهانبا



277هایخالکوبیمرداندرشهرستانایوانبررسیوتحلیلنقش

 

انسانابتداییباورمندبهتوتمبرآناستکه»(.۱38۱:436خو،)آراسته«گردیدمحسوبمی

توتمنگهدارونگهبانهرفرداستوروحهرکسدرتوتماوجایدارد.پسبایدپاسحرمت

انگارندوبنابهاساطیرخود،توتمراجداعالیقبیلهمیتوتمرانگهداشت...بسیاریازقبایل،

می شناخته توتم آن نام نمیبه را آن باشد، اعال حد این در موجودی وقتی آزارند،شوند.

نمینمی خورندکشند، » ۱384)آزادگان، میقلی(.99: نقل بالکان،زاده منطقۀ در که کند

ب را گرگ تصویر جنگجو جوانان از میگروهی نقش بدن امرر این وی، اعتقاد به کردند.

جادوییتجربه» می-ای مبدل جنگجو به کامالً را جوانان که بوده چنیندینی است. کرده

می تن بر گرگ پوست واقعی، جنگجوی یک خصلت به رسیدن برای وجوانانی کردند

نهیکانسان،بلکههایگرگرابروزدهند.دراینلحظهاودیگرکوشیدندتاتمامخصلتمی

در(.»۱389:87زاده،)قلی«ناپذیروتحتتسلطخشمپهلوانبودخو،شکستآدمخوار،درنده

نقاشی بعضی خالکوبیدارایاهمیتیخاصبود؛ نیز، باستان مردمیخالچین هایچینی،

نشانمی حال،درعینهایآسمانیوذاتیباقدرتدهدکهبهمعنیتوسلدائم،همکوبیدهرا

دادکهبابعضیحیواناتهااست.خالکوبیبهانساناجازهمیایاساسیبرایارتباطباآنشیوه

اینامربهذاتهم دلیلداشتنخصوصیتیاستکهآنحیواننشانۀآنوضوحبهپنداریکند.

درعین نمادهاستو به کل خالکوبیدر قدرتآسمانیاست. مظهر و ایحالعالمتقبیله

)عابدی،«پنداریتعلقداردوازتمامینیروهایبالقوۀکائناتومعنویتسرشاراستذاتهم

۱396:۱42.)

دربارۀتقدس اهمیتوتوجهبهبرخیازحیواناتدرمیانمردمووجودبرخیازباورها

املنشانگرایبرایانتخابآنبراینقشخالکوبیباشد.اینعوتواندزمینهبرخیحیوانات،می

دانندقدمتاینباورهاوارتباطآنباباورتوتمیسماست؛مثالًبرخیمارراموجودیمبارکمی

ایننگرشبهخالکوبیدرخالکوبی نبایدآزرد. هایسنتیبرجستگیومعتقدنداینخزندهرا

به میدارد. ایننظر ایندلیلاستکه به گوزن و خالکوبیآهو زیاد بسامد حیواندررسد

و اهمیت همین و است کرده ایفا مهمی نقش دیرباز از مردم معیشت و شکار فرهنگ

ارزشمندیسببشدهکهنقشاینجانوردستمایۀهنرمندیخالکوبانشودونسلبهنسل

 عنوانالگوییفرهنگیبهافرادعرضهشود.به
نقش کوبیدن با احساسقدربرخیافراد گرگ، و شیر اینهاییمانند با همانندی تو

کنند)فیلیزارعی،روستایکالن(.معموالًجانوراندارندونوعیترسرادردیگرانایجادمی

تصاویرحیواناتدرخالکوبی هایچنیننگرشیبهخالکوبیدرمیانطبقۀبزهکاررایجاست.

یواناتازافرادهایامروزی،ریشهدرباورهایتوتمیوحمایتبرخیحسنتیبرخالفخالکوبی

جنگجویانبرخیازقبایلاسترالیایی»توانبهگفتۀآزادگاناستنادکرد:دراینزمینهمیدارد.
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کنندیاشکلتوتمرارویوسرخپوستانآمریکایی،نقشتوتمرارویسپرهایخودرسممی

توتمرانمایند؛حتیدیدهشدهاستکهرویجسدمردهیابرگوربدنخودخالکوبیمی او،

توتممقدس،حافظاهلقبیلهاست.درمصائبوگرفتاریبه(.»۱384:۱00«)کنندنقشمی

(.۱368:۱63االمینی،)روح«شوندآنمتوسلمی

 گیری نتیجه
امور و عالئم نقشاسما، خونو ریختنمقداریاز پوستو فروبردنسوزندر خالکوبیو

پسردارشدن،افزایشمحبتخدایان،دفعچشممقدسبرپوستبااهدافجلبحمایت زخم،

هایمعنویاستکهایازقربانیو...نوعیتحملرنجبرایحصولمقصوداستودرواقعگونه

اندبااینعمل)خالکوبی(،تأثیراتمثبتوماوراییآنراجذبومعتقدانبهآن،باورداشته

ویژهخالکوبیباهدفدفعکنند؛بهگ،حفظمیخودراازبالیایاینجهانوجهانپسازمر

ریختنیشود؛زیرادرپسهرخونزخم،نوعیتقدیمخونباهدفبالگردانیمحسوبمیچشم

رفتهباکردننهفتهاستوبایدبهجنبۀآیینیوجادوییآنتوجهکردکهرفتهنوعیقربانی

آندراذهانباقیماندهاست.باتوجهرنگشدهوبیشتربعدزیباییوبصریگذشتزمان،کم

هایسنتیدرگروههایسنتیوامروزیبایدگفتدرخالکوبیبهبررسیومقایسۀخالکوبی

نقش )7هایگوزن)حیوانات، شیر 6مورد(، عقاب)هرکدام و مار به3مورد(، ترتیب،مورد(

خالکوبی در افزایشبسبسامدبیشتریدارندو و4امدتصاویرعقاب)هایامروزینیز مورد(

اند.نکتۀدهداینجانوراناهمیتخودراهمچنانحفظکردهمورد(نشانمی۱0ویژهشیر)به

دیگر،گرایشبهتصاویرحیواناتیمانندگرگ،خرسوخفاشاستکهاینامربایدریشهدر

ویژهگوزنرپروانه،ماروبهبراینبهتصاویایوفرهنگغربداشتهباشد؛عالوهتبلیغاتماهواره

است. نشده توجهی انسانی برخالفگذشته، بخشتصاویر خالکوبی در در امروزی،نیز های

مورد(بسامدکمتریدارد،۱9هایسنتی)مورد(هرچندنسبتبهخالکوبی۱3تصاویرزنان)

دیاتورها(وقهرمانانهمچناندرکانونتوجهقراردارد.نکتۀدیگراینکهتصاویرجنگجویان)گال

 شود.هایامروزیبهفراوانیدیدهمیهایرزمیدرنقشورزش
هایهایعشقی،اسامیائمهونوشتههایامروزی،متننیزدرخالکوبی هادربخشنوشته 

هایسنتیدرمرکزکهاینموارددرخالکوبیشود؛درحالیمربوطبهبزرگداشتمادردیدهنمی

 نشانبودهتوجه مواردی چنین بهاند. فرهنگی تغییرات دردهندۀ است. جامعه در وجودآمده

هاییبامضمونسرزنشدنیاوشودکهافراد،اندوهخودرادرنقشهایسنتیدیدهمیخالکوبی

میبی نشان خالکوبیوفاییآن در اما بهدهند، را جایخود جزئی، اندوه این امروزی، های

دهد.خیانتافرادمیسرخوردگیو
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هایامروزی،تصاویراجرامآسمانیواشکالهندسی)نسبتبهگذشته(مورددرخالکوبی

گرفتنازجامعۀسنتیوفراموشیباورهایعامیانهرسدفاصلهنظرمیاندوبهتوجهقرارنگرفته

نکتۀشایانتوجهاینکهرویکردنودرمحوشدنایننقش مؤثربودهاست. ینیدرخالکوبیها

صورتپرستیاستکهاغلببهشودوآنتوجهبهعالئممربوطبهمسیحیتوشیطاندیدهمی

هایصلیب،گلوداسیاشبحیاستکهداسیدردستدارد.نقش

هایمیدانیمرتبطبااهدافخالکوبینیزتاحدزیادیبااسنادشایانذکراستکهیافته

مواردیمانندبالگردانیومحتوایمصاحبهتاریخیهمخوانیداردو هایمربوطبهخالکوبی،

زخم،پایبندیبهپیمان،وفاداریوترشدنعذاب،دفعچشمدفعحوادث،کفارۀگناهانوسبک

انگیزه گذشته، خاطرات حفظ خودآزاری، مادر، و معشوق به عشق نشاناظهار دادنبخشی،

جنبه رعب، ایجاد زیباییاقتدار، جلبهای خوشو مخالفتباتوجه، ناامیدی، یأسو یمنی،

المللیرادربردارد.هایبرجستۀبینهنجارهایجامعهوتقلیدازقهرمانانوشخصیت
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